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kohad montaaži käigus fi lmist 
välja võeti. Toona teatanud Ker-
ge, et tema enam selle fi lmi re-
žissöör ei ole, ja sealt tekkis ka 
paanika. Sestap on Tallinnfi lmi 
toimetuskolleegiumi koosole-
ku protokollis märge, et fi lm 
võeti kahel lindil vastu ja „ku-
na A.-E. Kergest on vahepeal 
saanud Vanemuise peanäite-
juht, sõidab ta 12.11.1985 teat-
ritrupi koosseisus Tšehhoslo-
vakkiasse. Lepingu järgi mää-
ratakse tema asemel fi lmi lõ-
petama Peeter Simm“. Tege-
likult tegi viimased montaa-
žiparandused ja kokkusalves-
tuse Toivo Elme, kellel õnnes-
tus fi lm lõpuks ka Moskvas 
maha müüa.

Kerge mõjus 
moskvalastele ülbena

Kerge imposantne kuju ja 
kindlameelsus võis kõigil Mosk-
va läbirääkimistel sealsetele 
ametnikele pelutavalt mõjuda 
küll. Ta oli teistmoodi tegelane 

kui teised lavastajad. „Kui meie 
lavastajad käisid Kesktelevisioo-
nis suurte ülemuste juures kin-
gikottidega, kus sees Tallinna 
kilud ja Vana Tallinn, siis Ker-
ge läks, kaks kätt taskus,“ jutus-
tab Kull. „Ta oli tundmatu re-

žissöör Tallinnast, kellele hei-
deti ette, et stsenaarium on ske-
maatiline, kuid Kerge laksas käe-
ga vastu lauda ja põrutas: „Jah, 
tean, et skemaatiline, kuid mi-
na olen režissöör ja ma tean, 

mida ma sellest teen!“ Juba see 
esimene kohtumine Kergega 
ajas Moskva ametnikel harja pu-
naseks. Ise ütles Kerge, et käi-
tus seal täiesti normaalselt, aga 
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fi lmi toimetaja Loora Tarm pi-
di pärast tema eest koogutamas 
ja vabandamas käima. Kuid sel-
le esimese kohtumise pärast 
tehti talle üks-null montaažiga 
ning sellepärast oligi Kerge nör-
dinud.“

Kullile maksis Kerge konfl ikt 
ametnikega omal moel kätte mõ-
ni aeg hiljem, kui ta Moskvasse 
fi lmiproovi läks. „Tegin kinoproo-
vi ära ja pärast räägiti mulle, et 
kui mina ekraanile ilmusin, olid 
nood ametnikud hakanud kar-
juma: „See on selle režissööri 
naine! Seda me ei kinnita!“ Nen-
de pahameel Kerge peale oli ik-
ka aastatepikkune. Kui Endrik 
ütleb, et tema käitus normaal-
selt, siis iseenda arvates küll, aga 
nende ametnike meelest mitte. 
Eks Endrik käituski nagu ta käi-
tub, aga nii ei oleks tohtinud – 
ta pidanuks kummardama ja koo-
gutama. Eks ta oli nende amet-

nike jaoks liiga ülbe ja võib-
olla kandis veel valgeid tek-
sapükse ka – nendega käis ta 
tihti fi lmivõtetel.“

Sarnaselt Moskva ametni-
kega ei halastanud linateose-
le ka Eesti fi lmitegijad. „Ai-
nus asi, mis „Savoy ballis“ 
meeldib, on RAT Estonia or-
kestri hea salvestus,“ sõnas Tal-
linnfi lmi kunstinõukogu koos-
olekul režissöör Peeter Simm. 
„Mul on kuidagi kahju fi lmi vaa-
data, sest on tehtud palju tööd, 
aga tulemus on kesine.“ Veel 
kurjem oli režissöör Leida Laius: 
„Peab ütlema, et hinges valus. 
Andekad inimesed on teinud 
tööd, aga resultaati pole. Osa-
täitjatest rahuldas ainukesena 
oma sära ja särtsuga Jüri Krju-
kov. Kurb on, et daamid mõju-
vad labaselt ja ebasümpaatselt. 
Peategelased ja kogu keskkond 
šokeerib oma provintsitaseme-
ga. Balli fi lmis pole.“

VANAD SÕBRAD: Mustafa Bei (Jüri Krjukov) ja Aristide’i (Aarne 

Üksküla) ees koogutab kelner Pomerol (Tõnu Kattai). 

SÄRTSAKAS PAAR: Daisy Darlington (Merle Talvik) surub naiste-

mees Mustafa Bei (Jüri Krjukov) juba esimesel kohtumisel maad-

ligi, nii et too on valmis kohemaid abielluma. 

Urmas Kibuspuu suri, teda asendas vahestseenikeses Raivo Järvi Operett „Savoy ball“ koosnes tegelikult kolmest vaatusest. Kahes neist jõudis näitleja Urmas Ki-buspuu mängida oma tegelast Celéstini, ent 13. juunil 1985 näitleja suri. Mõned päevad varem oli tal viimane võte „Savoy balli“ fi lmi jaoks. Võtted toimusid Vene teatris ja pausi ajal istusid režissöör Ago-Endrik Kerge ning näitleja Urmas Kibuspuu teatrisaalis kõrvuti toolidel. „Ta oli väga väsinud ja ütles, et pea valutab,“ mäletab Kerge. „Pakkusin, et teeme selle viimase võtte ära, siis on mõni päev vahet, saab puhata.“ Too võte kujutas endast stseeni, kus Celéstin püüab trepist alla liuglevate varieteegörlide vahelt üles pääseda.„Kolmanda vaatuse stseenide fi lmimiseks oli Ur-

mas juba siitilmast lahkunud ja tuli mõelda teine lahendus välja,“ räägib Kerge. „Vabandust, et ma nii ütlen, aga seda ma tegingi.“ Vahestseenike Urmas Kibuspuu ja Elle Kulliga, kes pidanuks saalist koos läbi tantsivate tütarlaste liikuma, oli jäänud fi lmi-mata. Appi paluti kunstnik Raivo Järvi, kes oli Kerge sõnul Urmasega suures laastus sarnane ja keda sai külje pealt fi lmida. „Raivo asendas Urmast ses möödaminevas stseenis ning ega keegi sellest fi lmi vaadates aru saa,“ sõnab režissöör. „Kuid Urmase tegelaskuju lisasime stseeni, kus selgitasime, et Celéstin sõitis kuhugi X-kanti ära, ja tema asemele tuli seda kõnelema doktor Levyd kehastanud Tiit Lilleorg, kelle teksti ma ümber kirjutasin.“

BALL TÄIES HOOS:BALL TÄIES HOOS:  Luksuslikul peol on kokku sattunud Savoy balli  peoperemees Luksuslikul peol on kokku sattunud Savoy balli  peoperemees 

Maurice (Ago-Endrik Kerge) ja Madeleine (Elle Kull).  Maurice (Ago-Endrik Kerge) ja Madeleine (Elle Kull).  

Eesti fi lmi instituut

Disney pärijanna 
ennustab 
fi rmale hävingut
Walt Disney 

Company 

pärija 

Abigail 

Disney 

(pildil) on 

veendu-

nud, et ah-

nus ja hoolima-

tus alamate suhtes viivad 

meelelahutusgigandi kok-

kuvarisemiseni.

Abigaili isaisa oli Roy O. 

Disney, kes asutas Walt 

Disney Company koos 

kuulsa animaatorist venna 

Walt Disneyga. Nüüdseks 

kuulub Disney alla mitmeid 

teisi fi rmasid. Abigail kriti-

seeris hiljutises raadioin-

tervjuus Disney juhtide ja 

lihttöötajate palkade mää-

ratut erinevust. Seda tegi ta 

ka mullu, juhtides tähele-

panu, et Disney toonasele 

bossile Bob Igerile (kes tä-

navu ootamatult lahkus) 

maksti 66 miljonit dollarit 

kompensatsiooni. Abigaili 

sõnul poleks tema vanaisa 

iialgi võtnud fi rmast nii pal-

ju raha välja kui kompanii 

praegused juhid. „Sest nii 

lihtsalt ei tehtud.“

Samuti ei huvitavat fi l-

mibosse, et koroonapan-

deemia tõttu koondatud 

töötajad jäävad nälga ja 

ehk ka kodust ilma. 
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„Nomaadimaa“ 
on Oscari-soosik
PÖFFilgi linastunud „No-

maadimaa“ – lugu majan-

duskriisis kõigest ilma jää-

nud vana lesknaise eksi-

rännakutest mööda USA 

lääneosa – astub uude 

aastasse tugeva Oscari-fa-

voriidina.

Režissöör Chloé Zhao 

draama pälvis septembris 

Veneetsia fi lmifestivali pea-

auhinna Kuldlõvi ning on 

ajakirja Variety teatel Osca-

ri-soosikute seas. Usuta-

vasti teenib Frances 

McDormand (pildil) pari-

ma naispeaosatäitja Oscari 

nominatsiooni. Kuldmehi-

kesi on tal juba kaks – fi l-

mide „Fargo“ ja „Kolm rek-

laamtahvlit linna servas“ 

eest. Tugevad šansid Osca-

ri-rallis on ka David Finc-

heri mustvalgel draamal 

„Mank“ „Kodanik Kane’i“ 

stsenaristist Herman J. 

Mankiewiczist ning Regina 

Kingi „Ühel õhtul Miamis“. 
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